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Der er desværre konstateret fejl i første afsnit i tallet for andelen af FoU i forhold til
BNP. Inklusive de internationale bevillinger er andelen ændret fra 1,02 pct. til 1,01
pct. og uden de internationale bevillinger er andelen ændret fra 0,93 pct. til 0,92
pct. Tallene er revideret og markeret med rødt.

Offentligt forskningsbudget stiger fortsat
De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2018 budgetteret til 22,3 mia. kr. og forventes at udgøre 1,01 pct. af bruttonationalproduktet
(BNP). I forhold til 2017 stiger det offentlige forskningsbudget med 0,4 mia. kr.
eller 2,0 pct. i faste priser. Forskningsbudgettet stiger for andet år i træk og efterfølger et fald på 7,0 pct. fra 2015 til 2016. Fraregnes de internationale bevillinger,
er de danske bevillinger i 2018 på 20,4 mia. kr., hvilket svarer til 0,92 pct. af det
forventede BNP for 2018.
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Anm.: Ved beregning af 2018-priser anvendes Finansministeriets pris- og lønindeks (P/L-indeks).
* Foreløbige tal.

Stigende finanslovsbevillinger øger de samlede bevillinger
Hovedparten af de offentlige midler til FoU er statslige finanslovsbevillinger, som
med 16,5 mia. kr. udgør 73,9 pct af de samlede bevillinger. De resterende kommer
fra kommuner og regioner, Danmarks Grundforskningsfond samt fra EU og Nordisk Ministerråd. Finanslovsbevillingerne til FoU stiger med 2,0 pct. i 2018 i forhold til budgettet for 2017 i faste priser. Beregningen for de regionale og kommunale forskningsmidler giver et fald på 1,0 pct. i forhold til budgettet for 2017 i faste
priser. De internationale bevillinger fra EU og Nordisk Ministerråd stiger samlet
med 4,6 pct., mens bevillingerne fra Danmarks Grundforskningsfond stiger med
24,0 pct. i forhold til budgettet for 2017 i faste priser.
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Universiteterne modtager den største andel af finanslovsbevillingerne
Finanslovsbevillingerne er opdelt på seks sektorer: Universiteter mv, forskningsrådene, internationale aktiviteter, andre større tilskudspuljer, forskningsinstitutioner og andet. Universiteter mv. er den sektor, der modtager den største andel af
finanslovsbevillingerne. I 2018 er universiteter mv. bevilget 10,1 mia. kr. ud af i alt
16,5 mia. kr. Af de samlede finanslovsbevillinger anvendes 70,5 pct. til almen
forskning som fx natur- og sundhedsvidensskab.
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Danmark i top med offentligt finansieret forskning og udvikling
Siden 2007 har Danmark været blandt de lande, der bruger flest offentlige midler
på FoU pr. indbygger. Gennemsnittet for offentlige bevillinger til FoU i 2016 for de
28 EU-lande var 186,1 euro pr. indbygger. Samme år var det offentlige forskningsbudget i Danmark på 448,9 euro pr. indbygger. Blandt de lande, som har
indberettet data for 2016 til Eurostat, er det kun Norge, der bevilligede flere penge
til FoU end Danmark per indbygger. Ses der på forskningsbevillinger i pct. af BNP,
var Danmark tidligere førende men måtte i 2016 se sig overhalet af Norge.
Offentlige nationale forskningsbevillinger for udvalgte lande
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Kilde: Eurostat. Tallene er i Eurostats database opdateret 2. februar 2018. Tallene er til dels beregnet på grundlag af foreløbige budgettal og skøn/foreløbige tal for BNP.
Anm.: Da der i tabellen alene er tale om nationale forskningsbevillinger, er det offentlige forskningsbudget for Danmark her
opgjort eksklusive de internationale bevillinger fra EU og Nordisk Ministerråd.

Mere information: Der findes flere oplysninger om det offentlige forskningsbudget i FOUBUD-tabellerne på
https://www.dst.dk/stattabel/1273.
Kilder og metoder: Det offentlige forskningsbudget 2018 omfatter oplysninger om de budgetterede udgifter for
2018 til forskning og udvikling, som ministerierne har indberettet til Finansministeriet. Herudover har Danmarks
Statistik indhentet oplysninger fra Danmarks Grundforskningsfond og Nordisk Ministerråd, bevillinger fra EU
samt beregnet forskningsbudget for kommuner og regioner. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Offentligt forskningsbudget 2019 udkommer uge 17 i 2019.
Henvendelse: Jakob Krabbe Nielsen, tlf. 39 17 33 57, jkn@dst.dk

